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GIẤY MỜI 

Hội nghị trực tuyến phổ biến, tuyên truyền Luật Đo đạc và Bản đồ 

 
  

 Được sự nhất trí của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến 

triển khai phổ biến, tuyên truyền Luật Đo đạc và Bản đồ tại văn bản số 2044/VP-KTN 

ngày 24/5/2019. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai 

phổ biến, tuyên truyền Luật Đo đạc và Bản đồ như sau: 

  1. Thành phần tham dự Hội nghị 

a) Tại phòng họp trực tuyến cấp huyện. 

- Thường trực Huyện ủy; (có giấy mời riêng) 

- Đại diện Thường trực HĐND huyện; (có giấy mời riêng) 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh 

tra huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất. 

- Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; 

b) Tại phòng họp trực tuyến các xã, thị trấn (Do UBND các xã, thị trấn 

mời): 

- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Công chức Địa chính xã, thị trấn; 

- Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn, khu dân cư trên địa bàn xã, thị trấn. 

 2. Thời gian tổ chức Hội nghị 

 Thời gian: 01 buổi từ 7 giờ 45 phút ngày 21/6/2019 (thứ 6) 

 3. Nội dung Hội nghị 

 Giới thiệu, phổ biến nội dung chủ yếu các văn bản:  

 Luật Đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019; 

Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ, có hiệu lực từ ngày 01/5/2019; Nghị định 

số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám; 

Thông tư số 17/2018/TT-BTNMT ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng Bô ̣ Tài 

nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bản đồ chuẩn biên 

giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ quốc gia 

trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ; Thông tư số 



24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bô ̣ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc 

và bản đồ. 

4. Báo cáo viên  

 Báo cáo viên Cục Đo đạc Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam – Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

 5. Tổ chức thực hiện 

 a) Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ chì chuẩn bị tài liệu phát tại điểm 

cầu của huyện, đồng thời gửi bản điện tử đến điểm cầu các xã, thị trấn để in làm 

tài liệu phuc̣ vu ̣Hôị nghi ̣;  

b) Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí Hội trường phục vụ Hội nghị 

trực tuyến; phân công cán bô ̣kỹ thuâṭ chuẩn bi ̣ thiết bị, chạy đường truyền trực 

tuyến phục vụ Hội nghị. 

 c) UBND các xã, thị trấn mời thành phần tham dự tại điểm cầu cấp xã theo 

đúng yêu cầu, bố trí công chức trực kỹ thuật và chạy đường truyền; 

 Thời gian kiểm tra, chạy thử đường truyền thực hiện vào 14 giờ ngày 

20/6/2019 và thử lại từ 6 giờ 45 ngày 21/6/2019. 

 Trân trọng kính mời thành phần dự Hôị nghi ̣./.  
 

 

 

  

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Điện lực Đình Lập; (phối hợp) 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Huy Hoàn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /GM-UBND  Đình Lập,  ngày       tháng 6 năm 2019 

 
 

GIẤY MỜI 

Hội nghị trực tuyến phổ biến, tuyên truyền Luật Đo đạc và Bản đồ 

 
 

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. 

 

Được sự nhất trí của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến 

triển khai phổ biến, tuyên truyền Luật Đo đạc và Bản đồ tại văn bản số 2044/VP-KTN 

ngày 24/5/2019; Căn cứ Giấy mời số 293a/GM-STNMT ngày 17/6/2019 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai phổ biến, tuyên 

truyền Luật Đo đạc và Bản đồ. UBND huyện Đình Lập trân trọng kính mời đại 

diện Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đến dự Hội nghị trực tuyến triển khai 

phổ biến, tuyên truyền Luật Đo đạc và Bản đồ cụ thể như sau: 

Thời gian: Thời gian: 01 buổi từ 7 giờ 45 phút ngày 21/6/2019 (thứ 6) 

Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

UBND huyện trân trọng kính mời./. 

 
 

Nơi nhận:  

- Như kính gửi; 

-VP HĐND và UBND huyện;  

- Lưu: VT.    

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /GM-UBND  Đình Lập,  ngày       tháng 6 năm 2019 

 

 

GIẤY MỜI 

Hội nghị trực tuyến phổ biến, tuyên truyền Luật Đo đạc và Bản đồ 

 

 

Kính gửi: Thường trực Huyện ủy. 

 

Được sự nhất trí của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến 

triển khai phổ biến, tuyên truyền Luật Đo đạc và Bản đồ tại văn bản số 2044/VP-KTN 

ngày 24/5/2019. Căn cứ Giấy mời số 293a/GM-STNMT ngày 17/6/2019 Sở Tài 

nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai phổ biến, tuyên truyền 

Luật Đo đạc và Bản đồ. UBND huyện Đình Lập trân trọng kính mời Thường trực 

Huyện ủy đến dự Hội nghị trực tuyến triển khai phổ biến, tuyên truyền Luật Đo đạc 

và Bản đồ cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Thời gian: 01 buổi từ 7 giờ 45 phút ngày 21/6/2019 (thứ 6) 

2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

UBND huyện trân trọng kính mời./. 

 
 

Nơi nhận:  

- Như kính gửi; 

-VP HĐND và UBND huyện;  

- Lưu: VT.    

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

   Hoàng Thanh Đạm 
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